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RESUMO 
 

Considerando a Divulgação científica como algo que está em constante transformação, a 

internet tornou-se atualmente a ferramenta de maior alcance para divulgar ciência, devido a 

sua interatividade, conteúdo multimídia e facilidade de acesso por parte do público em geral, 

seja através de páginas de periódicos científicos, jornais e revistas, blogs e redes sociais ou 

portais de notícia, pode-se ter acesso às inovações. Ainda que este meio de divulgação seja, 

atualmente, muito utilizado por grande parte da população, a forma como a ciência é 

apresentada nos portais de notícia ainda é pouco explorada. O objetivo deste estudo foi, 

portanto, analisar de que maneira ocorre a divulgação científica de temas científicos 

contemporâneos em um portal de notícias da internet. Desta forma, elegemos um portal de 

notícias de grande visualização, Portal G1, que, frequentemente, divulga temas científicos 

contemporâneos.Com vistas a contribuir com a Educação Cientifica do cidadão, foi realizado 

um levantamento de notícias com temas científicos contemporâneos no ano de 2016, e para 

compor a amostra a ser analisada, selecionamos uma matéria por mês, segundo a metodologia 

de escolha dos dias da semana, utilizada para estudo sobre comunicações de massa, com o 

intuito de identificar quais temas científicos contemporâneos foram divulgados, e de que 

forma esses temas foram tratados. Para análise das matérias selecionadas, nossa metodologia 

foi uma abordagem qualitativa baseada no referencial da Análise de conteúdo, na perspectiva 

de L. Bardin, a partir de critérios definidos a priori. Com esse estudo foi possível analisar 12 

matérias, que trataram de temas como animais transgênicos, células tronco, clonagem e 

engenharia genética, identificamos as fontes e as ferramentas da internet que foram utilizadas 

em cada matéria visando o entendimento do leitor. Assim, identificamos que o veículo pode 

ser considerado uma ferramenta de divulgação científica, onde a maioria dos assuntos 

abordados no Portal G1 chega até o público leitor de maneira curta e direta, porém, nem 

sempre tão clara para quem desconhece certos termos científicos. As figuras poderiam ser 

mais explicativas e o texto ter uma linguagem mais crítica de forma a contribuir para um 

possível entendimento a respeito desses temas. Nosso estudo pretende participar dos estudos 

sobre a divulgação científica como forma de instrumentalizar os cidadãos para que possam, a 

partir do conhecimento científico divulgado, tornarem-se capazes de entender o mundo em 

que vivem, refletir, participar e serem conscientes, de seu papel na sociedade. 

Palavras-chave: Divulgação Científica. Internet. Jornalismo Científico. 
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ABSTRACT 
 

Considering scientific dissemination as something that is in constant transformation, the 

internet has now become the most far-reaching tool to disseminate science, due to its 

interactivity, multimedia content and ease of access by the general public, be it through pages 

of scientific journals, newspapers and magazines, blogs and social networks or news portals, 

one can have access to innovations. Although this means of dissemination is currently widely 

used by a large part of the population, the way science is presented in news portals is still 

little explored. The objective of this study was therefore to analyze how the scientific 

dissemination of contemporary scientific subjects occurs in an Internet news portal. In this 

way, we chose a portal of news of great visualization, Portal G1, that often publishes 

contemporary scientific subjects. In order to contribute with the Scientific Education of the 

citizen, a survey of news with contemporary scientific subjects in the year of 2016 was 

realized, is for compose the sample to be analyzed, we selected one subject per month, 

according to the methodology of choice of the days of the week, used to study mass 

communications, in order to identify which contemporary scientific topics were divulged, and 

in what way these subjects were treated. For the analysis of the selected materials, our 

methodology was a qualitative approach based on the content analysis framework, from L. 

Bardin's perspective, based on criteria defined a priori. With this study, it was possible to 

analyze 12 subjects that dealt with topics such as transgenic animals, stem cells, cloning and 

genetic engineering, we identified the sources and tools of the internet that were used in each 

subject aiming the understanding of the reader. Thus, we have identified that the vehicle can 

be considered a tool for scientific dissemination, where most of the topics covered in the G1 

Portal reaches the readership in a short and direct way, but not always so clear for those who 

do not know certain scientific terms. The figures could be more explanatory and the text have 

a more critical language in order to contribute to a possible understanding on these subjects. 

Our study intends to participate in the studies on scientific divulgation as a way to 

instrumentalize the citizens so that, from the scientific knowledge divulged, they become able 

to understand the world in which they live, to reflect, to participate and to be aware, of their 

role in the society. 
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INTRODUÇÃO 

A motivação para a construção desse trabalho se deu aliando minha formação em 

ciências biológicas, interesse pelos temas científicos contemporâneos e paixão à primeira 

vista pela divulgação científica. Também atuando como professora de ciências/Biologia para 

alunos do ensino fundamental e médio pude perceber neles a grande crença por tudo que liam 

na internet sempre vindo a mim com alguma “novidade científica” e o interesse por novas 

descobertas. Mais um motivo para entender de que maneira esses temas estão sendo 

divulgados de forma a contribuir com a formação cidadã, principalmente no que diz respeito a 

área científica, em uma ferramenta que é tão utilizada. 

A divulgação científica pode ser definida como o conjunto de atividades que busca 

difundir o conhecimento científico para um público não especializado, como salientado por 

Bueno (2010, p.2) pela “utilização de recursos, técnicas, processos e produtos (veículos ou 

canais) para a veiculação de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações 

ao público leigo”. 

No entanto, a divulgação de conhecimentos científicos não se restringe apenas ao 

público leigo. De acordo com Calvo (1997), ocorre, também, a disseminação de 

conhecimentos entre os próprios cientistas, tendo em vista que cada um, geralmente, trabalha 

com foco em sua área específica e com isso não detém conhecimento de todas as outras áreas. 

Nesse caso, essa disseminação pode ser realizada de duas formas: ao público de uma área do 

conhecimento (intrapares) e para especialistas de outras áreas de conhecimento (extrapares).  

Como salientam Massarani e Amorim (2008), o ensino formal apresenta-se, muitas 

vezes, insuficiente para a educação de toda a população, principalmente no que diz respeito à 

Educação Científica. Nesse sentido, a DC exerce um papel significativo na difusão de 

conhecimento sobre as novidades, importância e incertezas da ciência. Ainda segundo os 

autores, as informações científicas divulgadas pela imprensa tornam-se necessárias para a 

formação cidadã, na medida em que todos possuem o direito a opinar, criticamente, sobre 

assuntos que a cada vez mais tem impacto em nosso cotidiano, como transgênicos, clonagem 

terapêutica, energia nuclear (etc.). Esse aspecto vai de encontro com a definição da UNESCO1 

                                                           

1 UNESCO. Declaração sobre a ciência e o uso do conhecimento. Jornal da Ciência, n. 407, páginas 6-7, 

mar. 1999. 
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“educação científica no sentido amplo, sem discriminação e abrangendo todos os níveis e 

modalidades, é um requisito fundamental para a democracia e para garantir o 

desenvolvimento sustentável”. 

No mundo contemporâneo, os conhecimentos científicos e tecnológicos tornam-se 

importantes para uma melhor compreensão dos fenômenos da natureza, bem como dos 

artefatos tecnológicos que estão à nossa sua volta. E esses conhecimentos são essenciais, no 

mínimo, como ferramenta de negociações, para nos ajudar a questionar ou nos posicionar 

acerca de importantes decisões que nos envolvem. (ALVETTI e NASCIMENTO, 2006) 

A divulgação científica tem ganhado grande visibilidade, muito em função do avanço 

das tecnologias de informação e comunicação (TIC), uma vez que elas “tem a finalidade de 

facilitar o armazenamento, o acesso e a recuperação da informação” (SANTOS, 2007, p.1) e 

podem atuar como facilitadoras no processo ensino-aprendizagem, colaborando assim para a 

construção do conhecimento. Esse acesso facilitado, principalmente através da internet, 

permite uma maior interatividade do público em geral com temas de ciência e tecnologia, que 

passaram a ocupar espaço cada vez maior na imprensa. (NASCIMENTO et. al,, 2015) 

Como destacam Mafra, Jesus e Barbosa (2013), a internet pode ser uma ótima aliada 

para desmistificar a ciência para o cidadão comum, uma vez que, além dos textos, traz fotos e 

vídeos, permitindo uma maior interação e aproximação com a informação divulgada. E é 

nesse sentido que a divulgação científica online pode atuar como um meio promissor para que 

mudanças sejam efetuadas e vistas em nossa sociedade.  

O documento Digital News Report 2016, produzido pelo Instituto Reuters que analisa 

as principais tendências do jornalismo on line em 26 países, incluindo o Brasil, no capítulo 

dedicado à imprensa brasileira, destaca o acelerado crescimento de sites de notícia como G1 e 

UOL, líderes de um setor da internet com 30 milhões de visitantes únicos em 2015. O 

documento afirma que mais da metade dos brasileiros já acessam o noticiário jornalístico por 

esse tipo de mídia. 

Apesar de os estudos apontarem o jornalismo científico como uma das principais 

formas de divulgação da ciência (MASSARANI e AMORIM, 2008) — tendo em vista que 

este meio consegue alcançar grande parte da população —, a forma como é feito pela internet 

e, especificamente, em um portal de notícias ainda foi pouco explorada. 
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Com o aumento do acesso à internet2, a população pode se comunicar, pesquisar, 

compartilhar um número ilimitado de informações e principalmente se informar sobre 

diversos assuntos incluindo os científicos, com a rapidez e facilidade que essa ferramenta 

oferece.  

Diante dessas mudanças tão rápidas em nosso cotidiano, é necessário mais estudos e 

reflexão sobre de que maneira esses assuntos de grande interesse, particularmente os ligados 

às áreas de ciência, são difundidos na rede mundial de computadores, mais especificamente, 

como um portal de notícias divulga esses temas. 

De acordo com a própria natureza da internet, os conteúdos divulgados não possuem 

fronteiras e limites culturais, alcançando qualquer leitor de diferentes formações acadêmicas, 

social econômica ou cultural. 

Mediante esse cenário, um dos grandes desafios atuais é como a internet pode atuar 

como um canal de divulgação e de construção de conhecimento, uma vez que as informações 

só fazem sentido quando transformadas em conhecimento pelos leitores (REINHARDT, 

1995).  

Em meio aos assuntos divulgados, destacamos os temas científicos contemporâneos, 

onde as principais áreas de interesse na Biologia, por exemplo, destacam assuntos sobre a 

compreensão da vida, sua organização, evolução e transformação. Assuntos como testes de 

paternidade pela análise do DNA, clonagem de animais, utilização de células-tronco no 

tratamento de diversas doenças ou a forma como certos vírus produzem imunodeficiência 

estão cada vez mais presentes no cotidiano da nossa sociedade atual. (ALVETT et.al, 2007) 

Dessa forma, selecionamos o portal de notícias (G1) e analisamos como temas científicos 

contemporâneos foram divulgados. Nesse sentido, o portal da internet tornou-se, ao mesmo 

tempo, instrumento e objeto de nosso estudo para compreendermos como a divulgação desses 

temas (transgênicos, clonagem, eng. Genética, células tronco) ocorreram e de que maneira 

podem contribuir para a Educação Científica do cidadão que acessa a esses portais. 

                                                           

2  INTERNET NO BRASIL CHEGA A 78 MILHÕES DE USUÁRIOS: Info Exame; disponível em: 

http://info.abril.com.br/noticias/internet/internet-no-brasil-chega-a-78-mide-usuarios-12092011-5.shl 

http://info.abril.com.br/noticias/internet/internet-no-brasil-chega-a-78-mide-usuarios-12092011-5.shl
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CAPITULO 1:   

A CONTRIBUIÇÃO DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA PARA A EDUCAÇÃO 

CIENTÍFICA DA SOCIEDADE 

 

1.1 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E A COMPREENSÃO DA CIÊNCIA PELO 

PÚBLICO LEIGO 

É inegável a importância cada vez maior da divulgação da ciência (DC) em nossa 

sociedade, trazendo benefícios em diversos aspectos que podem ser percebidos por vários 

estudos existentes acerca do tema (BUENO, 1985, 2010; ABIGAIL, 1996; CALVO, 1997; 

MOREIRA 2006; MASSARANI et al, 2002). Para Bueno (2010, p.5), a DC tem a função 

primordial de democratizar o acesso ao conhecimento científico, fornecendo condições para a 

Alfabetização Científica, contribuindo, assim, para incluir cidadãos no debate sobre temas 

especializados e que impactam sua vida e seu trabalho, a exemplo os transgênicos, células 

tronco, mudanças climáticas, energias renováveis entre outros.  

Gleiser (2010) ressalta a importância da divulgação científica ao relacionar a 

importância da ciência na formação cidadã: 

“A ciência pode não oferecer a salvação eterna, mas oferece a possibilidade de 

vivermos livres do medo irracional do desconhecido. Ao dar ao indivíduo a 

autonomia de pensar por si mesmo, ela oferece a liberdade da escolha informada” 

(GLEISER, 2010, p1). 

 

A educação científica permite, portanto, o despertar da busca pelo conhecimento, pelas 

informações necessárias para fundamentar raciocínio e decisões, proporcionando ao sujeito 

capacidade para manejar o conhecimento sobre a realidade que o cerca.  Dessa forma, cria 

cidadãos críticos e atuantes com condições de impactar positivamente no desenvolvimento da 

nação. Como enfatiza Demo (2014), o analfabetismo científico aumenta as desigualdades e 

acaba por marginalizar quem já é excluído, e a DC torna-se um meio para se alcançar essa 

Educação Científica crítica.  

Ildeu de Castro (2006) acrescenta que como um dos objetivos centrais para a 

popularização da ciência e tecnologia está em contribuir para melhoria do Ensino de Ciências 

em todos os níveis, com ênfase nas atividades interdisciplinares estimulando a 
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experimentação e a criatividade. Pode contribuir também para o aumento da autoestima dos 

brasileiros nesse domínio, e promove respeito ao meio ambiente e à diversidade de região e 

cultura. 

 Tema, frequentemente, discutido em debates no campo da Educação em ciências tanto 

nacional quanto internacionalmente, Alfabetização Científica (AC) ou letramento3 tornou-se 

um importante meio para o cidadão participar da sua sociedade de forma crítica e participativa 

nos debates e tomadas de decisão em questões sociais que envolvam aspectos de ciência e 

tecnologia. (MOREIES, SILVA e GONÇALVES 2012) 

Tendo em vista a intensa produção científica e tecnológica e seus impactos na vida 

cotidiana da sociedade contemporânea, é importante considerar que a própria sociedade já 

demonstra o aumento de interesse em conhecer melhor acerca desse tema. Essa crescente 

inserção supõe a compreensão da sociedade tantos dos propósitos como dos riscos da 

atividade científica e tecnológica e suas aplicações, voltada para a formação da cidadania. 

(ALBAGLI, 1996; SANTOS, 2007) 

Alvetti e Nascimento (2006) apontam como essas funções e perspectivas da AC 

tornam-se essenciais, no mínimo, como ferramenta de negociações, para ajudar os 

questionamentos e posicionamentos acerca de importantes decisões que envolvam a sociedade. 

Nesse sentido, pode-se dizer que nesse contexto em que a ciência e tecnologia tornaram-se 

não só indispensável à sociedade bem como uma característica dela -, é preciso despertar para 

a ação e para a participação social responsável. Partindo do pressuposto que o nosso cotidiano 

tem sido construído sustentado na relação entre ciência, tecnologia e sociedade, apontamos 

como aspecto central da Educação científica a dimensão voltada para a compreensão pública 

da ciência. (SANTOS 2007; TOTI e PIERSON, 2008) 

A compreensão da ciência e tecnologia por parte do público é importante, pois através 

dela é possível formular políticas públicas compreender a aceitação de inovações tecnológicas, 

aperfeiçoarem formas de popularizar e ensinar a ciência. 

                                                           

3  Santos (2007) apresenta diferentes significados, perspectivas e funções em relação ao conceito de 

alfabetização cientifica ou letramento científico (science literacy), como possibilidade para o indivíduo ter 

acesso e dominar conhecimentos científicos e tecnológicos para o exercício pleno da cidadania na sociedade 

atual. Portanto, como aborda Rosa e Martins (2007), remete mais a uma noção de iniciação, seriam os primeiros 

passos na cultura científica. 

 



 

 

14 

 

Mas que percepção o público em geral tem sobre o que é ciência e ainda qual é o papel 

da ciência e do cientista na sociedade? Segundo Martins . (2016), apesar de cada vez mais as 

pessoas se interessarem pelos temas científicos e apoiar os incentivos à prática científica, 

existem, porém, atitudes negativas com relação a ciência, como exemplo, ser considerada de 

difícil compreensão e com pouca aplicação no dia a dia, e não se saber exatamente qual seria 

o trabalho do cientista.  

Portanto, o nível de conhecimento individual, — conjunto de saberes e competências 

que cada indivíduo diante de seu papel social deve ter para contribuir na sociedade a qual 

pertence —, fará com que esta sociedade alcance um nível de compreensão pública da ciência, 

e com isso, tenha a capacidade de fomentar um conhecimento em ciências que será 

determinante no nível de poder político, o que acontece devido às pressões sociais. E para que 

isso aconteça, o ideal seria promover o ensino de ciências com o enquadramento social, ou 

seja, ao ser ensinado na fase escolar, que ela pudesse potencializar competências para que 

fosse possível saber aprender, e não apenas que as ciências se apresentassem como fatos e 

saberes já adquiridos.  

Diante desses contextos e propósitos da AC, é fundamental analisarmos canais de 

informação científica, os quais a sociedade tem acesso, como destaca Santos (2007, P.488): 

Tornar a educação científica uma cultura científica é desenvolver valores estéticos e 

de sensibilidade, popularizando o conhecimento científico pelo seu uso social como 

modos elaborados de resolver problemas humanos. Para isso, torna-se relevante o 

uso de meios informais de divulgação científica, como textos de jornais e revistas e 

programas televisivos e radiofônicos em sala de aula. Além disso, visitas 

programadas a espaços não formais de educação, como museus de ciência, jardins 

zoológicos, jardins botânicos, planetários, centros de visita de instituições de 

pesquisa e de parques de proteção ambiental e museus virtuais, entre outros, são 

importantes estratégias para inculcar valores da ciência na prática social. 

 

1.1.1 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA INTERNET 

Para entendermos melhor a divulgação científica atual, é preciso observar que a 

mesma correspondeu e corresponde a motivações e interesses diversos. (CARVALHO, 

GONZAGA E NORONHA 2017). Massarani et.al (2002) afirmam que a DC está em 

constante reconstrução tanto no mundo como no Brasil. Para consolidá-la, melhorar sua 

qualidade e torná-la ampla para englobar as parcelas marginalizadas de nossa população, ao 

menos a maior parte delas, torna-se uma tarefa gigantesca e que só poderá ser promovida por 
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meio de direcionamentos gerais consistentes, tais como transformar a DC em um processo 

coletivo envolvendo além do público em geral e comunicadores, também os próprios 

cientistas, instituições de pesquisas e universidades, valer-se da utilização das novas 

tecnologias de comunicação de maneira a trazer uma aproximação cada vez maior desse 

público não o enxergando como uma grande massa de “analfabetos científicos”, e por fim, a 

criação de um programa nacional de divulgação científica como já acontece em outros países, 

o que tem se mostrado cada vez mais necessário. 

Todos os recursos atuais de acesso são uma maneira de atrair o público em geral a 

fim de promover a Educação Científica da sociedade pela popularização do 

conhecimento científico e tecnológico. Dessa forma, a sociedade é capaz de 

direcionar seu interesse para “melhor conhecer – e também controlar - o que se faz 

em ciência e o que dela resulta”. (ALBAGLI, 1996, P. 396).  

Carvalho et.al (2014) evidencia, no entanto, que grande parte das publicações 

referente a esse tema é conceituada dentro de um contexto mais amplo. O processo de 

transmissão de informação sobre ciência e tecnologia é direcionado a um público em geral, 

utilizando-se diversos recursos e meios de divulgação, principalmente, para quem já está fora 

do meio escolar. Dentre esses meios, além dos museus e centros de ciência, o rádio, jornais 

impressos, telejornais, revistas impressas e eletrônicas, redes sociais, internet são importantes 

recursos no papel da difusão e ampliação da compreensão da ciência e tecnologia. 

Nesse processo de constituição, as ações de DC apropriam-se, no século XXI, de 

meios de difusão do conhecimento científico e tecnológico pela internet num processo amplo 

e complexo de ampliação da cultura científica. Dessa maneira, ela, como uma nova forma de 

acesso à informação tecnocientífica, pode desempenhar um importante papel de articulação 

entre conhecimento e a sociedade, na medida em que se configura, portanto, como mais uma 

ferramenta para a divulgação e discussão sobre os resultados e práticas científico-tecnológicas, 

contribuindo e ampliando o debate sobre relevantes temáticas sobre a realidade internacional 

e nacional. Para além de resumir a apenas facilidade de navegação, é possível considerar a 

internet como um espaço privilegiado de acesso ao conhecimento, consolidando-se como um 

dos principais veículos de comunicação da atualidade. 

Dentro deste contexto, a DC ligada à internet provoca novas questões e análises, uma 

vez que este meio de comunicação, democrático e plural, permite veicular informações 

científicas e tecnológicas atualizadas com maior rapidez e alcance, atingindo não só 

pesquisadores e alunos como qualquer pessoa interessada em assuntos desta natureza. A 
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importância da internet, em especial, para a DC pode ser explicada por algumas de suas 

características, como: interatividade, compartilhamento, temporalidade, que promovem uma 

rapidez de acesso aos conteúdos, contribuem para a geração de novos conhecimentos e, 

consequentemente, para o aumento da produção de informações. (WERTHEIM, 2001; 

KRZYZANOWSKI e TARUHN, 2002)  

Macedo (2002) aponta como a internet abriu um leque infinito na forma de divulgar 

ciência, com suas diversas fontes de informação e consulta integração entre as mídias e ainda 

a possibilidade de contato direto ou por meio de grupos de discussão entre leitores4. Essa 

divulgação de informações científicas não está só centrada em instituições, viabilizada, 

também, em blogs escritos por cientistas diretamente ao público ou grupos organizados por 

pacientes com doenças raras, por exemplo, onde há troca de informações científicas. Com isso, 

é possível um aumento significativo de acesso por diferentes e amplos setores da nossa 

sociedade. Nesse meio, têm-se a interatividade, como forma de integração e comunicação, a 

velocidade de acesso à informação de forma não linear e o uso de diferentes mídias para que a 

informação possa torna-se mais clara, simples e atrativa (PORTO, 2009). Essa interatividade 

estabelece um vínculo entre o leitor, o autor e outros leitores que propagarão a informação 

divulgada. (PORTO, 2009; CASTELFRANCHI, 2010, p.17) 

Apesar da rede que se estabelece, ainda há um domínio de algumas fontes mais 

institucionalizadas, e são elas que vão ditar o que é notícia na agenda da divulgação científica. 

Mas, como aponta Macedo-Rouet (2003), é preciso ter uma posição crítica a essas 

informações divulgadas, pois a internet pode veicular, também, informações pouco confiáveis 

e corretas. Ainda que o autor considere a importância da internet como meio de democratizar 

a discussão sobre ciência, evidencia a necessidade por parte dos leitores de certo domínio 

nessas ferramentas de busca para que não se percam em meio a tantas informações 

disponíveis e não levem a uma interpretação inadequada acerca do assunto lido. Ou seja, é 

preciso discernimento por parte do público em selecionar quais fontes são confiáveis e quais 

notícias são verdadeiras e não apenas se envolver em algum chamariz sensacionalista. Castel 

Franchi (2010) ressalta, ainda, a dificuldade das revistas fazerem uma versão on line bem 

                                                           

4  Dentre alguns, tem-se fóruns, blogs, bate-papos, redes sociais e outras formas de interação.  
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estruturada e que permita um bom entendimento do assunto quanto suas versões impressas. O 

autor mostra, como resultado de seu estudo, que poucas publicações têm sites que possam ser 

cogitados como uma alternativa real e consistente as suas versões impressas. 

A produção científica, atualmente, é cada vez mais rápida e farta, E devido a essa 

constante evolução com novas descobertas a cada dia, o jornalismo científico na internet 

assume um papel significativo de acesso ao conhecimento científico produzido atualizado, 

como condição para o exercício cada vez mais consciente da cidadania. (MOTOYA, 2004, 

p.443). 
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CAPÍTULO 2: 

 JORNALISMO CIENTÍFICO E SUA AÇÃO NA INTERNET 
 

Como apresentado no capítulo anterior, o jornalismo científico (JC) é uma das 

principais maneiras tanto de divulgar o trabalho dos cientistas para o público em geral, assim 

como as mudanças e novas descobertas que afetam ou podem afetar diretamente a vida do 

cidadão comum devido ao seu alcance. De acordo com Burkett (1990), pelo JC a divulgação 

da ciência e da tecnologia é promovida em meios de comunicação de massa, seguindo os 

critérios e o sistema de produção jornalística. Parte-se do princípio, portanto, que o jornalismo 

científico é um gênero jornalístico como salienta Bertolli Filho (2006, p.3): 

O contato com as fontes, a obtenção e checagem das informações e a formatação do 

texto noticioso, com o emprego de um vocabulário de fácil compreensão são 

algumas das tarefas requeridas do jornalista, qualquer que seja a especialidade. 

Por sua vez, Calvo (2001) afirma que a função do jornalismo científico é divulgar, 

através da mídia de massa e linguagem de fácil compreensão, as informações de ciência e 

tecnologia. De acordo com o autor, essa prática se diferencia da divulgação científica não pelo 

assunto abordado, mas sim pelo meio que esse assunto é veiculado, uma vez também que 

considera a definição de divulgação científica muito mais abrangente que a de jornalismo 

científico, pois a DC engloba todo tipo de atividades de aumento e renovação do 

conhecimento, surgindo no momento em que a informação científica já não está mais restrita 

e limitada unicamente aos membros da comunidade científica.   

O jornalismo científico é, então, o trabalho do jornalista de divulgar através da 

cominicação de mídia de massa e em linguagem acessível informações científicas e 

tecnológicas. O que o distingue da divugação não é o tema, sim o veículo 

utilizado.[....]A divulgação nasce no momento em que a comunicação de um feito 

científico deixa de estar reservada exclusivamente aos membros da comunidade 

científica (CALVO, 2001, p.16-17) 

 

 

Bueno (1984, 2004) salienta que o jornalismo científico deve divulgar o que vai de 

encontro ao universo e expectativas do cidadão para tornar-se informado sobre ciência e 

tecnologia, funcionando como mediador entre o público e a ciência, participando como 

formador da cultura científica do cidadão. Especificamente, Bueno (1984) conceitua 

Jornalismo científico como: 
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Um caso particular de divulgação científica e [que] refere-se a processos, estratégias, 

técnicas e mecanismos para veiculação de fatos que se situam no campo da ciência e 

da tecnologia. Desempenha funções econômicas, político-ideológicas e 

socioculturais importantes e viabiliza-se, na prática, através de um conjunto 

diversificado de gêneros jornalísticos. (p.11) 

 

Nesse sentido, o JC configura-se como uma forma importante de veiculação da 

informação científica de forma crítica, contextualizada e correta, para que a mesma seja 

compreendida pelo maior número possível de pessoas, indo além de uma simples tradução da 

linguagem científica para leigos. Diante das definições e possibilidades, o JC deve tratar o 

contexto em que a ciência é produzida, e não apenas explicar os conceitos e processos 

científicos em uma linguagem simplificada e, por vezes, superficial.  

Com menos restrições de tempo, espaço e formato, o JC na internet desenvolveu-se 

dentro de um contexto de mudança na prática jornalística, diferente do que se conhecia das 

mídias tradicionais e da produção jornalística ligada a elas. De acordo com Jurno (2013) 

quando se trata de melhorar a visualização, o JC na internet tornar-se muito mais informativo, 

valendo-se de vídeos, links, áudios, animações de modo a facilitar ainda mais o entendimento 

do leitor. E nesse contexto, destacam-se os infográficos, essenciais nesse tipo de reportagem, 

que são desenhos ou imagens que, com o auxílio de um texto, explicam ou informam sobre 

um assunto que não seria muito bem compreendido somente com um texto, como afirma a 

autora:  

Essas ferramentas podem melhorar a visualização de assuntos complexos e explicar 

como funcionam determinados processos, como o ciclo de Krebs da química, as 

forças da física ou a fotossíntese da biologia. Cabe ao jornalista saber explorar esses 

recursos e usá-los a seu favor (e dos seus leitores, claro) (JURNO, 2013, p.17)  

 Em uma matéria de JC na internet, o assunto científico ou tecnológico pode ser 

facilmente ligado ao cotidiano do leitor e mostrar as possíveis implicações e desdobramentos 

sociais, econômicos, políticos e culturais. Ao considerarmos que os conhecimentos científicos 

envolvem certo grau de complexidade, o desafio para divulgar a ciência está em adotar 

recursos a fim de facilitar o entendimento do público, e encontrar maneiras para que a 

comunicação desperte atenção e curiosidade tornando-se precisa e interessante.  

 Um instrumento bastante utilizado para isso, como indica Pacheco (2008) é a metáfora, 

processo de linguagem que consiste em fazer uma substituição similar. Definida no dicionário 

Michaelis on line, metáfora é “uma “figura de linguagem em que uma palavra que denota um 

tipo de objeto ou ação é usada em lugar de outra, de modo a sugerir uma semelhança ou 
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analogia entre elas”. Ainda conforme a autora, sendo principal tarefa dos jornalistas 

demonstrarem a utilidade da ciência para as pessoas e sendo de suma importância para a 

difusão da ciência a maneira como ela é abordada, não se trata de tarefa das mais fáceis expor 

para esse público a ação e relevância real da ciência em suas vidas, dessa maneira jornalistas 

além de aproximar o público aos assuntos referentes à ciência e tecnologia, colaboram para 

minimizar a exclusão social acerca desse tema.  Como ressalta Ildeu de Castro (2006), a 

exclusão social não está só se referindo às camadas mais pobres da população, também à toda 

parcela que se encontre excluída no que diz respeito a conhecimento científico e tecnológico. 

Uma vez que com a oportunidade de adquirir conhecimento sobre ciência e seu 

funcionamento, o cidadão tem a possibilidade de compreender o que acontece a sua volta, 

sendo possível assim além de ampliar suas chances no mercado de trabalho, ser atuante no 

que diz respeito a política de maneira consciente. Nesse sentido, as metáforas e analogias se 

bem situadas conseguem de maneira satisfatória “aproximar a ciência do cotidiano (e da 

compreensão) das pessoas, popularizando, assim, o conhecimento especializado”.  (LUZ, 

2009, p.93). 

 Além das metáforas, no texto jornalístico sempre há a tentativa de relacionar a ciência 

com uma solução prática, ligada ao cotidiano, como veremos mais à frente, por exemplo, o 

que vem sendo feito e/ou pesquisado para o combate ao mosquito transmissor da Dengue. E 

ainda as fermentas tecnológicas proporcionadas pela internet como os links, além de vídeos, 

imagens e gráficos, tudo visando aproximar e despertar o interesse do leitor pelo conteúdo 

científico.  

2.1 TEMAS CONTEMPORÂNEOS DA CIÊNCIA 

A rápida expansão da produção científica e tecnológica e sua divulgação em diversos 

meios de comunicação permitiram e permitem que cada vez mais o cidadão tenha acesso e 

conhecimento de teorias, técnicas avançadas, conceitos e produtos que ainda estão em testes 

científicos, tratamentos, ou seja, informações científicas e tecnológicas produzidas por 

pesquisas que há tempos atrás ficavam circunscritas aos meios acadêmicos. Na atualidade, 

podemos ouvir pessoas dialogando, em seu cotidiano, sobre clonagem, células troncos, 

alimentos e organismos transgênicos, reprodução assistida, engenharia genética, seleção 

genética de embriões. Estamos rodeados de produtos alimentícios e medicamentos 
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provenientes de organismos geneticamente modificados, animais transgênicos e uma 

infinidade de outros produtos. 

 Segundo Bonzanini e Bastos (2004), a Biologia, classificada como a ciência do século 

XXI, a cada dia tem espaço mais privilegiado no mundo atual, com suas constantes 

descobertas e polêmicas, em sua maioria ligadas às promessas e desafios relacionados a 

tratamentos inovadores e novos medicamentos buscando a cura de doenças, além de avanços 

científicos carregados de indefinições, assombros e dúvidas, como no caso da clonagem. Os 

autores salientam que a genética, em particular, é uma das áreas que mais tem apresentado 

mudanças, tanto sob a perspectiva tecnológica quanto teórica, tendo suas aplicações e 

resultados amplamente divulgados pela mídia como, clonagem de animais, sequenciamento 

de genomas, melhoramento genético, entre outros.  

 Ainda de acordo com os autores, a maneira como se apresentam na mídia os resultados 

associados à biologia molecular, biotecnologia e genética, vai muito além da ficção exibida 

nos filmes e desenhos. Há um grande, e crescente, número de programas e documentários nas 

redes de televisão que visam popularizar o conhecimento científico, assim como revistas e 

jornais que destinam espaços exclusivos para as novidades da ciência, principalmente no que 

diz respeito a saúde e ao comportamento humano.  

No ambiente escolar, por exemplo, segundo Alvetti e Nascimento (2006), uma vez que 

o currículo de Biologia do Ensino Médio enfoca apenas a ciência moderna do século XIX, e 

levando em consideração interesses e questionamentos demonstrados pelos alunos nas aulas 

de Biologia, pelas as áreas da Biologia contemporânea que giram em torno não só da 

compreensão da vida humana, mas também da sua intervenção no emprego de novas 

tecnologias, os próprios educadores sentem alguma dificuldade em acompanhar as mudanças 

científicas de maneira tão dinâmica. Logo, se vê a importância que tem a divulgação dos 

temas científicos contemporâneos, auxiliando na compreensão da ciência no âmbito sócio 

histórico, refletindo os impactos também na vida dos estudantes, futuros cidadãos e dos 

educadores que tem a função de transmitir e discutir sobre esses novos conhecimentos.  

Em um estudo realizado por Diniz, Campos e Kuhl (2006) com professores de 

Biologia a respeito de educação continuada, estes apontaram a importância em abordar a 

ciência atual, pois entendem que essas informações estimulam o aluno para ir além do 
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conhecimento visto em sala de aula, colocando-o em contato com a realidade, e fazendo com 

que compreenda melhor o mundo em que vive.  Quando perguntados sobre os temas de maior 

relevância, os professores participantes elegeram a Genética (Engenharia Genética; Genoma 

humano; transgênicos; clonagem) que ficou no topo da lista. 

E de maneira geral, esses conhecimentos tornam-se cada vez mais necessários para o 

cidadão compreender o mundo atual frente as implicações sociais, políticas e econômicas e 

consequências que provocam nas relações humanas em geral. No livro Ciências para el 

Mundo Contemporáneo Navarro e García (2010) apontam: 

A lo largo del siglo XX y en la primera década del siglo XXI, la humanidad ha 

adquirido más conocimientos científicos y tecnológicos que en toda su historia 

anterior. La mayor parte de estos conocimientos llegan deformados o mutilados a los 

ciudadanos y ciudadanas, que no tienen la oportunidad de integrarlos en un todo 

lleno de sentido, que pueda contribuir a enriquecer su vida personal con una base 

científica de carácter reflexivo y crítico, imprescindible en nuestro tiempo. 

Reforçando o que tratam diversos autores utilizados neste estudo, a enquete realizada 

em 2015 pelo extinto Ministério da Ciência e Tecnologia sobre percepção pública da ciência 

mostrou que 78% dos entrevistados responderem ter grande interesse pelos temas 

relacionados à medicina e saúde.   
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CAPÍTULO 3: 

AS ANÁLISES DAS NOTÍCIAS SELECIONADAS E OS RESULTADOS 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para entendermos quais e como os temas científicos contemporâneos sobre Biologia 

estão sendo divulgados na internet, como parte do processo de democratização ao acesso à 

informação científica, escolhemos o portal de notícias G1 para ser analisado, uma vez que 

possui uma editoria específica de ciências e saúde.  

 Nossa abordagem metodológica baseia-se numa análise qualitativa, em que realizamos 

um levantamento de notícias com temas científicos contemporâneos divulgados no portal G1, 

no ano de 2016.  

Para este fim, utilizamos como recurso a análise de conteúdo na perspectiva de Bardin 

(2009, p.38):  

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

visando obter, por procedimentos objetivos e sistemáticos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. 

 Complementando, Campos (2004, p.612) afirma que “a técnica de análise de 

conteúdo refere-se ao estudo tanto dos conteúdos nas figuras de linguagem, reticências, 

entrelinhas, quanto dos manifestos. ”  

A modalidade da análise de conteúdo foi direcionada, em nossa pesquisa, para os 

significados e conteúdos explícitos ou não expressos nas matérias do Portal G1 para 

entendermos a DC promovida como um processo e não como algo estático. A análise das 

matérias foi realizada em 3 etapas: 

1º pré-análise: levantamento e organização do material a ser analisado; 

2º descrição analítica: momento de estudos aprofundados dos materiais orientados pelos 

objetivos e referenciais teóricos adotados; 
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3º interpretação referencial: etapa em que se busca não só o conteúdo manifesto, mas também 

o conteúdo latente contido no material. 

Durante o período de levantamento de notícias com temas científicos contemporâneos 

no ano de 2016, selecionamos uma matéria por mês com o intuito de identificar se havia e 

quais eram os temas divulgados e analisar de que forma esses temas foram tratados na matéria. 

No levantamento preliminar, foram identificadas 28 matérias das temáticas científicas 

contemporâneas a serem analisadas. Dentre essas matérias selecionadas, definimos uma por 

mês (12), segundo o critério de escolha dos dias da semana considerando terça e quarta feira 

nos meses em que existiam mais de uma matéria acerca dos temas. A tabela 1 evidencia a 

amostra das matérias definidas pelos dias da semana pelo método da escolha aleatória.  

Tabela 1: datas selecionadas para compor a amostra da pesquisa no ano de 2016. 

Mês Data da matéria Dia da semana 

Janeiro 25/jan Domingo 

Fevereiro 18/fev Quinta feira 

Março 15/mar Terça feira 

Abril 27/abr Quarta feira 

Maio 31/mai Terça feira 

Junho 8/jun Quarta feira 

Julho 04/jul Segunda feira 

Agosto 24/ago Quarta feira 

Setembro 14/set Quarta feira 

Outubro 18/out Terça feira 

Novembro 15/Nov Terça feira 

Dezembro 21/dez Quarta feira 

 

A seleção das matérias foi baseada no estudo realizado por Carvalho (2015), — que 

teve como respaldo Silvermam (2006) —, de forma a certificar uma maneira aceitável de 

investigação, sobretudo em se tratando de estudo sobre DC em meios de comunicação em 
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massa. Após a leitura de todas as matérias, selecionamos e organizamos as 12 matérias em 

uma planilha eletrônica que possibilitou uma a categorização do corpus para atendermos a 

etapa de pré-análise, segundo a análise de conteúdo, em que realizamos o levantamento de 

todas as matérias que seriam analisadas. (BARDIN, 2009). 

 De acordo com nosso levantamento, elaboramos o quadro 1 com a definição dos 

temas científicos contemporâneos a serem analisados que foram divulgados no portal G1, 

durante o ano de 2016 e quais os meses em que tiveram mais de uma matéria divulgada sobre 

a temática. 

Quadro 1: matérias obtidas após levantamento.  

Data  Dia da semana   Título da matéria  

25-jan Domingo Cientistas usam macaco transgênico para melhorar tratamento do autismo  

3-jan Segunda Transplante de células-tronco ajuda pacientes com doença de Crohn  

18-fev Quinta Estudo propõe edição genética para eliminar fêmeas de Aedes aegypti  

15-mar Terça Células-tronco devolvem movimentos a pacientes com esclerose sistêmica  

27-abr Quarta Espermatozóide humano é criado a partir de células da pele  

31-mai Terça Após teste, Piracicaba amplia uso de mosquito Aedes aegypti transgênico 

6-jun Segunda Cientistas criam órgãos humanos em porcos para transplante 

6-jun Segunda Cientistas descobrem maneira de editar RNA em células  

8-jun Quarta Maioria possui genes mutantes que causam doenças hereditárias  

4-jul Segunda Clonagem da ovelha Dolly completa 20 anos 

26-jul Terça Clones da ovelha Dolly envelheceram com boa saúde, diz estudo 

6-ago Sabado EUA aprovam 'Aedes transgênico'; teste comprova ausência de impacto 

24-ago Quarta Instituto de SP faz cruzamento bovino e produz leite que não causa alergia  
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14-set Quarta Cientistas anunciam reprodução de camundongo sem óvulo, feito inédito 

26-set Segunda Novo laboratório em SP cria 'minicérebros' para tratamento de autismo 

10-out Segunda Células-tronco criadas em laboratório regeneram corações de macacos 

14-out Sexta Cientistas lançam projeto para mapear todas as células humanas 

17-out Segunda Cientistas criam óvulos de camundongo a partir da pele do animal 

18-out Terça Cientistas dizem ter criado camundongos a partir de óvulos feitos em laboratório 

27-out Quinta 

Genética 'inocenta' canadense acusado erroneamente de ser 'Paciente Zero' da 

Aids nos EUA 

9-nov Quarta Chinês que perdeu orelha recebe órgão temporariamente no braço 

10-nov Quinta Dispositivo permite que macacos paralisados voltem a andar 

15-nov Terça Genes editados com a técnica Crispr são injetados pela 1ª vez em humanos 

19-nov Sábado 

Pesquisadores recuperam parte da visão de ratos com técnica de edição genética 

Crispr 

24-nov Quinta 

Pesquisadores apostam em 'bactéria canibal' para combater superbactérias 

resistentes a antibióticos 

8-dez Quinta 

Cientistas disputam patente milionária de nova técnica de edição genética nos 

EUA 

21-dez Quarta Coração de bebê de 4 meses recebe células-tronco em cirurgia inovadora 

 

Em uma primeira leitura, foi possível perceber que a maior parte das matérias 

selecionadas são assinadas por agências de notícias internacionais, e estas, noticiam 

publicações de revistas científicas. Em sua maioria apresentam fotos, que procuram ajudar 

e/ou ilustrar a fim de auxiliar na compreensão dos conteúdos divulgados e também 

apresentam hiperlinks, que levam o leitor a matérias publicadas anteriormente no próprio 

portal, sobre o tema tratado. 

Notou-se durante todo o ano de 2016, ao menos nessa sessão do jornal, não foi 

noticiada nenhuma matéria acerca do tema, alimentos transgênicos e destacaram-se em 
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quantidade as que envolviam algum tipo de manipulação genética, seguidas por animais 

transgênicos, clonagem e uma sobre genoma. 

Ao pretendermos compreender a divulgação dos temas científicos contemporâneos nas 

matérias selecionadas, destinamos ao tratamento das matérias de acordo com as informações 

divulgadas, culminando nas interpretações e reinterpretações crítica das matérias (BARDIN, 

2009). Ao empregarmos a técnica da análise de conteúdo, trabalhamos os dados coletados, 

objetivando a identificação de como os temas científicos contemporâneos foram tratados nas 

matérias selecionadas, procurando descrever e entender o que e como está sendo comunicado.  

Para a seleção, identificação e interpretação das matérias, criamos categorias de 

análise a priori (MINAYO, 1994), tais como: menção explícita aos cientistas, dados 

científicos de pesquisas ou artigos científicos publicados em periódicos foram mencionados, 

relação com política científica, explicitação do contexto sócio histórico; menção aos impactos 

negativos e/ou positivos; instituições de pesquisa, universidades ou laboratórios de pesquisa e 

desenvolvimento foram mencionados. Além disso, utilizamos os procedimentos apropriados 

para análises textuais e hipertextuais definidas, como títulos, presença de metáforas, links, etc.     

Segue abaixo, quadro com o levantamento preliminar dos principais pontos analisados nas 

matérias. 
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3.2 O PORTAL G1 E OS TEMAS DA EDITORIA CIÊNCIA E SAÚDE 

Criado em 2006, o G1 é um portal de notícias que tem como principal função, reunir 

todos os conteúdos jornalísticos produzidos pelas Organizações Globo. O Portal destaca-se 

por seu conteúdo multimídia, utilizando-se dos mecanismos interativos da internet em 

contrapartida dos meios tradicionais de comunicação. Em relação ao público do G1, na 

editoria de ciência e saúde, a maioria dos leitores é composta de homens na faixa etária de 25 

a 34 anos que possuem formação de nível superior ou acima5.  

Uma vez que fazem parte do mesmo grupo de comunicação, as Organizações Globo, 

O Globo Online e o G1 são, muitas vezes, confundidos, no entanto, os dois sites têm 

propostas distintas. O Globo Online é a versão virtual do tradicional jornal carioca, O Globo. 

Já o G1, é um veículo de notícias exclusivamente on-line, não dispondo de versão em papel.  

De acordo com um estudo feito por Assumpção et.al 2009 acerca do G1, existe a 

atualização constante de conteúdo, com publicações de matérias em intervalos entre 2 e 5 

minutos, o que marca fortemente uma característica do jornalismo on-line, a instantaneidade, 

enquanto a interatividade é menos explorada uma vez que o usuário não participa do processo 

de produção de notícias com exceção da editoria VC no G1 e os comentários, mas que, por 

sua vez, não estão disponíveis em todas as matérias. 

O portal está separado em conteúdo institucional do grupo Globo, editorias, especiais, 

regiões, rádio, globo News, globo TV.  

Entre as editorias, as matérias jornalísticas estão distribuídas em 16: Agro, Carros, 

Ciência e Saúde, Concursos e Emprego, Economia, Educação, Esporte, Mundo, Música, 

Natureza, Planeta bizarro, Política, Pop & arte, Tecnologia e games, Turismo e viagem. Além 

dessas, a editoria VC no G1 é formada por conteúdo enviado por usuários. 

Dentro da editoria de Ciência e Saúde, existem ainda, as sessões de blogs e colunas, 

uma sessão somente de vídeos e a editoria Bem Estar, com matérias derivadas do programa 

                                                           

5  Informação disponível em http://anuncie.globo.com/redeglobo/sites/noticias/g1/editorias/ciencia-e-

saude.htm 
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televisivo diário da Rede Globo de mesmo nome, que traz especialistas para discutir questões 

sobre saúde e qualidade de vida. A figura 1 mostra a seção Ciência e Saúde do portal G1. 

 

Figura 1: página inicial da editoria de ciência e saúde onde se destacam as matérias mais lidas, os blogs e colunas 

e as matérias estão em ordem cronológica de postagem (mais recente para a mais antiga). Disponível em: 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/  

 

Apesar de figurarem assuntos científicos diversos também em editorias como Natureza 

e Mundo, optamos por compor a amostra mantendo no corpus apenas as matérias oriundas da 

editoria Ciência e Saúde a fim de obter uma amostra mais significativa sobre os temas 

científicos contemporâneos relacionados à Biologia. 

 

Figura 2: informação sobre o conteúdo da editoria Ciência e Saúde. 

Por ser um veículo de grande abrangência de audiência, a página da seção Ciência e 

Saúde apresenta propagandas de produtos diversos, porém, nada que cause poluição visual ou 

que atrapalhe e/ou prejudique a leitura. Todas as matérias podem ser compartilhadas via redes 

sociais, característica marcante da internet, a compartibilidade, além de estarem abertas a 

comentários de usuários (interatividade). 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/
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3.2.1 ANÁLISES DAS MATÉRIAS SELECIONADAS 

 

A matéria CIENTISTAS USAM MACACO TRANSGÊNICO PARA MELHORAR O 

TRATAMENTO DO AUTISMO, publicada em 25/01/2016 (figura 3), trata do estudo 

desenvolvido pela Academia de Ciências Chinesa, em Pequim, o texto não informa o período 

em que o mesmo foi realizado. É possível notar que mesmo apresentando as informações de 

maneira clara, ainda mostra a necessidade de certo conhecimento prévio de genética dos 

leitores, devido a alguns termos utilizados como “gene”, por exemplo. E no final da leitura, 

não fica claro o que é um animal transgênico. 

 

Figura 3: o título da matéria, a foto de um macaco da espécie 'Macaca fascicularis', mesma usada no estudo que 

modificou genes de macacos para reproduzir sintomas similares aos do autismo, na coluna da direita, notícias 

recentes em destaque. 

 

O título da matéria chama atenção, ao levar o entendimento de que já se trata de um 

tratamento sendo utilizado, porém, percebemos uma contradição no último parágrafo ao 

definir a pesquisa ainda como forma de contribuição, visando melhorar o tratamento da 

síndrome e não algo que já está sendo realizado. (Figura 4)  

 

Figura 4: último parágrafo da matéria mostra que o estudo é visando um tratamento futuro para a síndrome, não 

algo já sendo realizado. 
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 Além disso, ao ler toda a matéria o que também chama a atenção é que o leitor, caso 

não saiba, continuará sem entender o que é um animal transgênico. Foi explicado o objetivo 

do estudo e de que maneira se pretende chegar a um tratamento e como os primatas podem 

ajudar, uma vez que são o que mais se aproximam dos seres humanos. Sendo o autismo um 

transtorno cada vez mais divulgado e discutido atualmente, a matéria traz uma esperança ao 

longe para pais e pessoas interessadas no assunto de maneira geral. No entanto, em nenhum 

momento é explicado a fundo o que é autismo. 

Para o leitor que visa complementar o assunto abordado, a matéria apresenta links de 

matérias passadas que abordam o tema autismo (figura 5).  

Dessa forma, é possível se atualizar sobre o que tem sido feito em relação a 

estudos/pesquisas de tratamentos para essa síndrome. 

 

Figura 5: links que direcionam para matérias que tratam sobre outros estudos que visam tratamento para o 

autismo. 

 

A fonte da matéria foi a agência de notícias espanhola EFE, e pudemos constatar que 

há menção explícita ao instituto de pesquisa (Academia Chinesa de Ciências), ao periódico em 

que o estudo foi publicado, a revista Nature, e aos próprios cientistas, porém, não traz entrevistas 

direta dos mesmos. Não há menção a impactos negativos desse tipo de estudo, ao contrário, 

somente são mencionados os efeitos benéficos que podem ser alcançados. A única foto disponível 

não facilita o entendimento do assunto, não existem vídeos ou gráficos, não foram utilizados 

metáfora ou exemplos de aproximação com o cotidiano do cidadão, com isso, o leitor tem a ideia 

de que há uma esperança de um possível tratamento em um futuro distante, tendo em vista que a 

aplicação em humanos ainda pode demandar anos de pesquisa 
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Já a matéria ESTUDO PROPÕE EDIÇÃO GENÉTICA PARA ELIMINAR FÊMEAS 

DE AEDES AEGYPTI, publicada no dia 18/02/2016 (figura 6), — que tem como fonte 

também a agência de notícias espanhola EFE —, evidencia a epidemia causada pelo mosquito 

transmissor de vários tipos de vírus, e este tema era constante em diversos meios de 

comunicação na época da publicação.  

Apesar de curta, a matéria explica de maneira detalhada o estudo desenvolvido pela 

Universidade Virgínia Tech, nos Estados Unidos em que o objetivo é através da edição genética, 

acabar com a população feminina de mosquitos, visando diminuir a população total e assim a 

transmissão do vírus, uma vez que são as fêmeas que picam e transmitem as doenças. 

 

Figura 6: Página da matéria com o título, a foto de um Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como a 

dengue, chikungunya e do vírus zika, causador da microcefalia, na coluna da direita, notícias recentes em 

destaque. 

 

Por se tratar de assunto de grande interesse no momento, identificamos o uso de várias 

ferramentas para compreensão do tema. O título condiz com o objetivo do estudo, o que pode 

facilmente ser constatado no decorrer da leitura, a foto disponível é de um exemplar do 

mosquito em questão e são disponibilizados links aos leitores (figura 10), que levam a páginas 

do próprio G1, na sessão Bem-Estar, onde o leitor pode se informar através de postagens 

anteriores sobre o mosquito e as doenças por ele causadas, além de como se proteger. Desta 
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maneira, pode se inteirar do assunto como um todo e assim pode refletir também quanto à 

questão ética do estudo levantada na reportagem (figura 7).  

 

Figura 7: trecho da matéria onde é mencionado que existe uma questão ética que envolve o estudo, e por isso o 

órgão responsável está desenvolvendo recomendações. 

 

Apesar disso, não é explicado o que é uma edição genética, apenas o que se pretende 

conseguir com ela, como é possível verificar através da fala de um dos autores principais do 

estudo (figura 8). 

                          

Figura 8: Fala do cientista Zhijian Tu, um dos autores do estudo explicando qual o objetivo manipulação 

genética do mosquito. 

 

Desta maneira, o leitor — que não possui um conhecimento prévio de genética e não 

tem familiaridade com os termos como os mencionados por outro cientista que é co-autor da 

pesquisa (figura 9) — precisará consultar outras fontes para entender a fundo, pois o que é 

possível ter é apenas uma ideia superficial sobre a edição genética e o que se pode conseguir 

com ela, no caso em questão, reduzir a população de fêmeas do mosquito. 
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Figura 9: Fala do pesquisador Zach Adelman, coautor do estudo, que utiliza alguns termos de genética como Nix 

(gene determinante da masculinidade no mosquito), CRISPR-Cas9 (técnica usada na edição de genes) e gene. 

 

 

Figura 10: links que levam a sessão Bem Estar com matérias publicadas anteriormente sobre o mosquito. 

 

 Após a análise, verificamos, a partir de nossos critérios pré-estabelecidos, que a que a 

matéria faz menção ao Instituto de pesquisa, no caso a Universidade onde o estudo está sendo 

desenvolvido, bem como, a própria fala dos cientistas envolvidos. Também observamos a 

divulgação dos impactos positivos quanto negativos, dos aspectos socio-históricos uma vez 

que no período   em que a matéria foi publicada, havia uma epidemia das doenças causadas 

pelo mosquito. 
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Em CÉLULAS-TRONCO DEVOLVEM MOVIMENTOS A PACIENTES COM 

ESCLEROSE SISTÊMICA (figura15), publicada no dia 15/03/2016, foi escrita pela jornalista 

Gabriela Castilho, repórter do G1 de Ribeirão Preto. A matéria menciona que a pesquisa vem 

sendo realizada já em seres humanos pelo Hospital das clínicas da USP de Ribeirão Preto.  

Há uma explicação sobre o que é a esclerose sistêmica, informando os sintomas e 

tratamentos atuais disponíveis, não havendo, assim, a necessidade de o leitor procurar em 

outras fontes para entender o que está sendo informado. Apesar de serem mencionadas no 

título, as células-tronco, principal aspecto do texto, não são explicadas, e nem porque são tão 

estudadas visando à cura e/ou ao tratamento de diversas doenças atualmente incuráveis ou 

apenas com tratamentos paliativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Uma das beneficiadas pela pesquisa e personagem principal da matéria em questão que fala de sua 

recuperação com o tratamento utilizando as células tronco. 

 A matéria é mais extensa que o habitual e se divide em duas partes, inicialmente 

contando a história de uma das pacientes que fazem parte do estudo e que realizou o 

transplante e em um segundo momento discorre sobre o tratamento em si e como está sendo 

feito. Na segunda parte, utiliza o conhecimento e a voz de uma pesquisadora da área para 

corroborar a divulgação do tema, explicando o transplante como parte da pesquisa 

experimental realizada, no Brasil, já em seres humanos. No entanto, a pesquisadora faz 
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questão de evidenciar os riscos que envolvem esse tratamento, apesar de válidos e do 

resultado animador. 

 

Figura 12: Fala da pesquisadora Maria Carolina Rodrigues à frente da pesquisa que aponta para o fator risco x 

resultado onde afirma que o risco é válido mediante a eficácia do tratamento. 

 

Caso o leitor não possua conhecimento prévio do que se tratam células-tronco, deverá 

procurar em outras fontes, pois a matéria não possui nenhum link ou vídeo que o ajude a um 

melhor entendimento. As figuras são somente fotos de médicos e pacientes, não havendo 

nenhum esquema elucidativo sobre quais são o tipo de células-tronco e como é sua ação 

terapêutica. 

Observamos uma matéria mais preocupada em mencionar a fonte da instituição que 

realiza a pesquisa, Hospital das clínicas da USP de Ribeirão Preto; trazer uma pesquisadora 

como porta voz da ciência, a e expor alguns impactos negativos quanto os positivos desse tipo 

de tratamento. No entanto, a matéria não se estende a relacionar o tema da pesquisa com a 

política científica ou os aspectos socio-histórico. 

Ao explicar em que consiste o tratamento, utiliza-se de metáfora visando facilitar o 

entendimento do leitor como segue abaixo na figura 13. 

 

Figura 13 Explicação sobre como funciona o tratamento, onde é utilizada a metáfora para facilitar o 

entendimento. 

 

A matéria ESPERMATOZÓIDE HUMANO É CRIADO A PARTIR DE CÉLULAS 

DA PELE, publicada em 27/04/2016, divulga como fonte a agência de notícias francesa 

France Presse, que noticiou a publicação da revista Scientific Reports, periódico do grupo Nature. 
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Trata-se do estudo realizado pelo instituto de Infertilidade de Valencia na Espanha (IVI) em 

colaboração com a Universidade Americana de Stanford, com o objetivo de ajudar casais com 

problemas de fertilidade para que os mesmos não precisem recorrer a gametas (óvulos e 

espermatozoides) de doadores. 

 

Figura:14 Página da matéria com figura que mostra a evolução das células durante experimento que criou 

espermatozoides a partir de células da pele. 

 

Mostra a importância desse tipo de pesquisa para casais que tem problema de fertilidade, 

usando o termo “reprogramação celular”, além de outros termos que envolvem a Biologia, como 

podemos ver na figura 10, com a explicação de como foi realizado o experimento.  

 

Figura 15: Explicação sobre como foi realizado o experimento com a utilização de termos científicos como 

genes, gametas, célula germinal.  

 Ainda na página da matéria, estão disponíveis links com outras matérias postadas 

anteriormente com temas parecidos (figura 16), onde o leitor pode se inteirar do que tem sido 

feito nesse campo. 
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Figura 16: links que redirecionam para matérias postadas anteriormente sobre o tema em questão. 

 

Percebemos que o texto deixa claro que, ao mesmo tempo, o projeto traz esperança 

para casais nessa situação, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido e que este 

caminho é um tanto tortuoso devido às questões éticas envolvidas, uma vez que como nem 

todos os embriões costumam ser utilizados, os demais são descartados ou congelados para 

serem doados a futuros receptores, e a principal questão está em relação ao entendimento  do  

que é vida, ou de apenas um aglomerado de células à disposição da ciência. Geralmente 

nesses pontos que ficam envoltos os cientistas que trabalham com embriões em função do 

debate ético, social e cultural.  

 

Figura 17: Fala de Carlos Simón, diretor científico do Instituto de Infertilidade de Valencia (IVI) afirmando que 

para ser aplicada na espécie humana ainda será preciso muitos testes e na questão ética e/ou legal pois criar 

embriões artificiais só é permitido em alguns países. 

 

Mais uma vez, a matéria traz a fala direta do cientista e referência à instituição de 

pesquisa, porém, não menciona os dados da pesquisa nem os riscos e implicações, ainda que 

apresente o periódico em que a mesma foi publicada.  Para o leitor, tanto os links quanto a 

imagem ilustram e completam a informação passada, porém, identificamos a necessidade de 

um conhecimento prévio dos termos científicos utilizados. 
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 Na matéria APÓS TESTE, PIRACICABA AMPLIA USO DE MOSQUITO AEDES 

AEGYPTI TRANSGÊNICO, publicada em 31/05/2016 (figura 18), são expostos os 

resultados de um teste da prefeitura de Piracicaba, interior de São Paulo, em parceria com a 

empresa Oxitec6, uma empresa privada, para a redução das doenças causadas pelo Aedes 

aegypti com a introdução do mosquito transgênico. A matéria é assinada pelo próprio G1, 

equipe de Piracicaba e região. 

 

Figura 18: Foto de um criadouro, uma “fábrica de mosquitos”, que serve para que os cientistas possam separar os mosquitos 

transgênicos dos selvagens até o momento de soltá-los no ambiente. 

 

Percebemos um teor político e comercial mais do que científico, pois se trata de um 

projeto-teste de uma empresa privada, que “fabrica” o mosquito transgênico e da prefeitura de 

Piracicaba, cidade do interior de São Paulo.  

                                                           

6   Oxitec é uma empresa privada que desenvolve soluções sustentáveis com tecnologia de ponta para o 

controle de insetos que espalham doenças e prejudicam plantações. Criada em 2002 dentro da Universidade de 

Oxford, na Inglaterra, transforma insetos prejudiciais à agricultura e à saúde humana em ferramentas de combate 

a eles próprios. 
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A matéria mostra o resultado considerável da produção e utilização do mosquito 

transgênico que reduziu em 94% os casos de Dengue na região, e que esse projeto seria 

expandido para outras regiões da cidade. 

Os dados dos resultados obtidos na primeira fase do teste são da própria Secretaria de 

Saúde de Piracicaba. Notamos que há uma explicação clara do que seria o animal transgênico 

chamado “Aedes do Bem”, nome comercial dado pela empresa que o “fabrica”, e qual a ação 

esperada como podemos ver abaixo na figura 19. 

 

Figura 19: Explicação do que é o mosquito Aedes aegypt transgênico e a ação esperada do mesmo na natureza 

visando a redução das doenças que ele transmite. 

 

A matéria disponibiliza hiperlinks para que o leitor possa se inteirar tanto do mosquito 

transmissor e das doenças relacionadas a ele (Figura 10) quanto para que o leitor saiba mais 

sobre as questões que envolvem a utilização desse tipo de animal (figura 20). 

 

Figura 20: Hiperlinks que direcionam para outras matérias publicadas anteriormente pelo próprio G1 com mais 

informações sobre o mosquito transgênico. 

 

No entanto, identificamos que são expostos apenas os benefícios da utilização do 

animal transgênico, dessa forma, não ficam claros para o cidadão leitor os riscos e/ou 
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impactos negativos, caso haja. Não existe a participação de um pesquisador da área e nem 

referência aos mesmos, e nem sobre o estudo/pesquisa que levou ao desenvolvimento e 

utilização do mosquito transgênico, ao que parece, não foi publicado em nenhum periódico, 

ao menos isso não foi mencionado. Os porta-vozes sobre o assunto na matéria são o diretor da 

Oxitec, o prefeito e o secretário de saúde de Piracicaba, - todos engrandecendo os feitos do 

que esclarecendo as questões sociocientíficas. 

A divulgação da construção da primeira fábrica do mosquito transgênico no Brasil, no 

caso, em Piracicaba, evidencia, também, o cunho mais comercial que científico propagado 

pela matéria. 

 

Figura 21: Parte da matéria que fala sobre o investimento por parte da empresa Oxitec de construir uma fábrica 

do mosquito transgênico. 

 

Em relação a análise feita sobre a ferramenta de divulgação, — um portal de notícia na 

internet —, não há vídeos ou gráficos e as fotos em nada esclarecem ou acrescentam no 

entendimento, sendo apenas ilustrativas, dessa forma, não aproveitando o veículo para 

complementar o conhecimento de quem já sabe do tema ou esclarecer mais para o leitor que 

não sabe muito sobre o assunto em questão. 

A matéria MAIORIA POSSUI GENES MUTANTES QUE CAUSAM DOENÇAS 

HEREDITÁRIAS, publicada em 08/06/2016 (figura 20), traz como fonte a agência de 

notícias espanhola EFE, sobre um estudo feito pela Unidade de Medicina Genômica do 

Centro de Saúde da Mulher Dexeus, em Barcelona, em 2016 e publicado na revista Human 

Mutation.  Como resultado da pesquisa, descobriu-se que 56% da população é portadora de 

mutações genéticas causadores de doenças hereditárias. 
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Figura 22: Página da matéria com uma foto ilustrativa de uma cadeia de DNA. Na coluna da direita as últimas 

matérias em destaque. 

 

 Analisando a matéria, identificamos que não foram utilizados mecanismos linguísticos 

para uma leitura mais fluente como uso de metáfora, comparações com o cotidiano ou algum 

outro tipo de ferramenta jornalística, visando facilitar o entendimento do leitor. Além disso, 

não foram empregados links nem vídeos para permitir uma busca além do que é tratado na 

matéria. Como artifício visual, a única foto utilizada é de uma cadeia de DNA, porém não é 

esclarecedora sobre os mecanismos e estrutura da molécula, sendo necessário, portanto, que o 

leitor possua algum conhecimento prévio sobre o assunto. O texto apresenta muitos termos 

técnicos em relação a genética como “genes dominantes”, “genes recessivos”, “mutações”, 

que para uma melhor compreensão são necessárias consultas em outras fontes. 

 A proposta da pesquisa pode ser considerada de interesse público, uma vez que no 

resultado do teste para mutações genéticas constatou-se que a maioria das pessoas testadas 

possuía algum tipo de gene causador de alguma doença hereditária, sendo válido para as 

pessoas terem acesso a esse tipo de teste nos serviços de medicina reprodutiva, e é isso que o 

estudo defende. 

Apesar de ter a menção ao instituto de pesquisa e aos cientistas, a matéria não traz o 

posicionamento dos mesmos quanto aos impactos sociais, éticos e políticos do teste, pois, um 

casal sabendo que possuem gene recessivo para determinada doença genética pode escolher 

não ter a criança no caso de uma gravidez, por exemplo. No entanto, observamos que foram 
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apresentados os dados científicos obtidos na pesquisa e a maneira como a pesquisa foi 

realizada, como pode ser visto na figura 23.  

 

Figura 23: explicações sobre como foi realizado o estudo contendo os dados da pesquisa. 

 

A matéria CLONAGEM DA OVELHA DOLLY COMPLETA 20 ANOS, publicada 

em 04 de julho de 2016, apresenta como fonte a agência de notícias internacional France 

Presse. O tema central é um fato histórico para a ciência mundial sobre o que se esperava 

alcançar com a clonagem e o que de fato aconteceu. 

 

Figura 24: Foto mostra ovelha Dolly em fevereiro de 1997. 

 

 A matéria destaca que a preocupação sobre a clonagem humana deu lugar ao interesse 

sobre técnicas para tratamentos regenerativos, chamados de clonagem terapêutica. Porém, 
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ressalta o medo, que paira ainda hoje, de que algum cientista “caia em tentação”, contrariando 

a todas as normas éticas e de biossegurança, e realize o procedimento em seres humanos. 

 O trecho, apresentado na figura 25, mostra que a matéria procurou explicar como 

consiste o processo de clonagem feito com a ovelha Dolly e como foi realizado. Porém, mais 

uma vez, como verificamos em análises das outras matérias em nossa pesquisa, percebemos a 

necessidade de um conhecimento prévio do leitor em relação aos termos que abrangem a 

genética como “células somáticas” e “ADN”. Seria interessante que houvesse um vídeo curto 

ou uma sequência de imagens com a demonstração de como acontece esse processo, pois um 

JC realizado num portal da internet pode se utilizar de mecanismos de interação e de 

interligação com várias mídias e, até mesmo, com instituições de pesquisas com informações 

mais precisas, como salienta Jurno (2013) ao destacar as ferramentas dos veículos on line 

como links, vídeos, áudios e infográficos. 

Nota-se também, que nessa explicação não há o uso de expressões mais simples a fim 

de facilitar o entendimento ou a tradução de um assunto tão importante e integrado ao nosso 

cotidiano, como, por exemplo, ao falar de célula somática explicar que é uma célula do corpo, 

e quanto ao processo como um todo explicar que as células vieram de um animal, no caso da 

Dolly, o óvulo de um segundo animal e por fim um terceiro foi utilizado como “barriga de 

aluguel”.  

 

Figura 25: Explicação sobre como foi o processo de clonagem da ovelha Dolly em 1996. 

 

Observamos, porém, que não há menção ao instituto de pesquisa ou cientista que 

realizou o procedimento histórico. O que a matéria mostra é a declaração de vários outros 
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cientistas de outros institutos sobre as perspectivas e frustrações que envolveram a clonagem 

da ovelha na época em que ocorreu (figura 26). A declaração de um cientista na matéria 

evidencia a questão sobre a autoridade da ciência e de como a “verdade” na ciência é recebida 

sem uma reflexão adequada sobre seus impactos e sua relação com a sociedade. Como 

afirmam Bonzanini e Bastos (2014), avanços científicos como a clonagem, por exemplo, são 

carregados de dúvidas e indefinições, e ainda Mafra, Jesus e Barbos (2013) Reforçam a 

necessidade de destituir o caráter místico da ciência, uma vez que se trata de um processo 

contínuo, não hermético de construção de conhecimento e não produtora de verdades 

absolutas. 

 

Figura 26: Trecho da matéria com a declaração do cientista Rosario Isasi do Instituto de Bioética e Política 

Sanitária da Universidade de Miami sobre as expectativas e posterior frustação sobre o que seria possível 

conseguir com a clonagem. 

 

Os dados científicos da pesquisa aparecem somente na explicação de como foi 

realizada (figura 27) e não se fala do período no qual a clonagem da ovelha foi publicada. 

Entretanto, a matéria aponta as questões éticas e os problemas de segurança que envolvem a 

clonagem de seres humanos, maior receio na época tais como os que vemos na figura 27. 

 

Figura 27: Trecho da matéria que aponta as questões éticas que envolvem a clonagem humana. 

A clonagem humana por tratar-se de um processo difícil, ousado e eticamente 

discutível, foi substituída por outras tecnologias da medicina regenerativa. Contudo, o maior 
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impacto negativo é que produzir células-tronco pode implicar em destruir embriões, outro 

dilema moral. Mas após a leitura da reportagem é possível que o leitor reflita se acha válida a 

técnica em prol dos avanços da medicina e cura de doenças. Para isso, a matéria disponibiliza 

os links na seção “saiba mais” (figura 28) que levam a outras matérias que tratam de 

clonagem e que estabelecem outras relações que o tema divulgado. 

 

Figura 28:  Links que direcionam para outras matérias do G1 dentro do contexto de clonagem. 

  

A linguagem utilizada, apesar de simples, emprega termos que envolvem a genética, 

porém não são aplicadas metáforas, vídeos ou figuras com esquemas que poderiam facilitar o 

entendimento. Existem apenas duas fotos da ovelha Dolly que não contribuem para o 

entendimento do assunto. 

A matéria INSTITUTO DE SP FAZ CRUZAMENTO BOVINO E PRODUZ LEITE 

QUE NÃO CAUSA ALERGIA (figura 29) publicada em 24 de Agosto de 2016 e assinada 

pela equipe do próprio G1 de Piracicaba e região trata de uma pesquisa pioneira desenvolvida 

pelo Instituto de Zootecnia de Nova Odessa (SP) para produzir um tipo de leite que não causa 

alergia. No projeto, além do (IZ), houve a participação em parceria com a Universidade 

Estadual Paulista (Unesp) de Jaboticabal e com a Associação Brasileira de Criadores do Gir 

Leiteiro (ABCGIL). 
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Figura 29: Em destaque vídeo da matéria apresentada no jornal local EPTV. 

 

Logo no início e em destaque abaixo do título encontra-se um vídeo de 4 minutos de 

uma reportagem feita pelo jornal local, EPTV7, onde a pesquisa é explicada pelo próprio 

diretor do centro de pesquisa com bovinos do leite Anibal Eugênio Vercesi Filho. 

Tanto a matéria quanto o vídeo apresentam como foi feito um estudo da composição 

genética dos rebanhos para depois, realizar o cruzamento apenas dos que produzem leite com 

a proteína que não causa a alergia. Essa técnica é conhecida como melhoramento genético. 

.  

Figura 30: em destaque parte do texto em que pode causar dúvida em relação a alguns termos utilizados. 

 

Tanto no texto quanto no vídeo surgem termos que podem ser confusos em um 

primeiro momento como o destacado na figura 30. 

                                                           

7  Emissora de TV afiliada da Rede Globo. 
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Apresentando a posição de um cientista, a menção ao instituto de pesquisa e os dados 

da pesquisa, o texto também faz menção a possibilidade de agregar valor ao leite através 

desse cruzamento de rebanho, e com isso, melhorar a remuneração do produtor. Como não há 

manipulação genética, apenas foi analisado o tipo de proteína específico contida no leite de 

determinadas raças de gado e que as cruzando foi possível obter um tipo de leite que não 

causa alergia, como dito pela repórter no vídeo “não mexeram em nada na genética da vaca, 

ela já nasceu assim” não foram apontadas questões éticas. O vídeo, em conjunto com o texto, 

facilita o entendimento da pesquisa desenvolvida, seus objetivos e resultados. Porém, as 

figuras dos rebanhos ou do leite são apenas ilustrativas e os links disponíveis não tem 

conexão com a matéria em questão, pois tratam de assuntos diversos da região como vemos 

na figura 31. Isso pode levar a uma dificuldade para o aprofundamento sobre o tema da 

notícia, pois na coluna “saiba mais” os links não levam para assuntos relacionados. 

 

Figura 31: links que não fazem ligação com a matéria em questão trazem assuntos diversos da região. 

 

Em CIENTISTAS ANUNCIAM REPRODUÇÃO DE CAMUNDONGO SEM 

ÓVULO, FEITO INÉDITO (figura 30), publicada em 14 de setembro de 2016, tem como 

fonte a agência de notícias internacional France Presse, referindo-se ao estudo publicado na 

revista científica Nature Communications realizado pelas Universidades de Bath, no Reino 

Unido, e de Regensburg, na Alemanha em que foi possível desenvolver embriões e 

posteriormente camundongos, através de uma célula que não era um óvulo injetado com 

espermatozóide. 
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Figura 32: Página da notícia, não possui foto apenas links, e na coluna da direita as notícias mais recentes 

publicadas na seção de ciência e saúde. 

 

De acordo com nossos critérios de análise, identificamos que a matéria além de fazer 

menção ao instituto de pesquisa, permite o entendimento do assunto principal por meio da 

explicação de um cientista, também apresenta uma possível relação do estudo com a 

sociedade já que a perspectiva é a reprodução assistida em humanos. Em relação às 

ferramentas da internet, não há os infográficos, fotos, vídeos, ou figuras, que ilustrem ou 

ajudem a elucidar o tema em questão; apenas são disponibilizados links (figura 33) que 

direcionam para matérias postadas anteriormente envolvendo assuntos ligados ao que foi 

publicado. O texto é superficial quanto à explicação da técnica e notamos que poderia utilizar 

uma linguagem metafórica ou esquemática no intuito de facilitar o entendimento de termos 

para o leitor. Por exemplo, ao falar sobre célula meiótica e mitótica, esclarecer que a primeira 

se trata de um tipo de célula que cria as células sexuais (óvulos e espermatozóides) e que 

quando se divide tem seu número de cromossomos dividido pela metade e que a segunda cria 

células visando a substituição de células mortas ou para reparar danos, células da pele, por 

exemplo, e que na sua divisão permanecem com a mesma quantidade de cromossomos. 

Entendemos que as matérias podem tornar as informações científicas mais 

compreensíveis, fornecendo detalhes sobre determinado tema, por uma abordagem mais 
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específica e/ou mais generalista, sem, no entanto, espetacularizar a ciência ou trazer falsas 

esperanças para o leitor. (LUZ, 2009) 

 

Figura 33: Links que direcionam para matérias postadas sobre assunto. 

 

Não há relação com política científica, de como a comunidade científica e a sociedade 

se expressam em relação as implicações futuras desses estudos. No entanto, podemos verificar 

que há uma tentativa de relacionar o estudo com o contexto social e cultural ao se referir a 

casais homossexuais e uma realidade onde não se precisasse de óvulos para reprodução 

(figura 34). 

 

Figura 34: Casais homossexuais, que fazem parte do contexto sócio histórico atual, poderiam ter filhos com o 

DNA de ambos. 

A matéria destaca a participação do cientista Tony Perry, da Universidade de Bath, 

autor principal do artigo, com uma fala bastante empolgada em relação aos resultados obtidos 

e de como o estudo é importante para romper com determinadas “verdades”, consideradas 

“dogma” pelo cientista (figura 35), salientando um pouco do contexto interno da produção 

científica ao enfatizar o caráter mutável do conhecimento científico. Como evidenciam 

autores como MATTHEWS (1995), SILVA e GASTAL (2008), FRESCHI e RAMOS (2009), 

isso pode permitir uma melhor compreensão da ciência e do trabalho dos cientistas como algo 

em construção. 
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Figura 35: Fala de Tony Perry, cientista da Universidade de Bath, autor da pesquisa, mostrando que a ciência 

conseguiu desafiar mais um dogma, não só o óvulo é capaz de permitir o desenvolvimento embrionário. 

 

Contudo, a matéria evidencia que, apesar do grande avanço, assim como a maior parte 

dos feitos científicos, ainda há um caminho até a conquista dos mesmos resultados em seres 

humanos, sendo isso, uma expectativa futura (figura 36).  

 

Figura 36: Fala de Marie- Hélène Verlhac, pesquisadora francesa do instituto de pesquisa CNRS opinando sobre 

a realização científica. 

 

Podemos observar também que a matéria não expõe algum tipo de risco ou impacto 

negativo nem mesmo algum tipo de questão ética que envolva a pesquisa, ao contrário, só 

enaltece a grande realização, sem uma contextualização e discussão dos aspectos obscuros 

relacionados à pesquisa. 

Em GENES EDITADOS COM A TÉCNICA CRISPR SÃO INJETADOS PELA 1º 

VEZ EM HUMANOS, publicada em 15 de Novembro de 2016 (figura 36), é assinada pelo 

próprio G1 e cita como fonte o periódico científico Nature sobre o estudo realizado na 

Universidade de Sichuan na China. 
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Figura 37: Ilustração mostra atividade da CRISPR alterando a seqüência genética de molécula de DNA. 

 

A técnica CRISPR, bastante citada em toda a matéria, inclusive no título, foi explicada 

(figura 38), bem como foi a realização da edição do gene utilizando a técnica e o que se pode 

conseguir através deste método. 

.  

Figura 38: explicação de como foi realizado o procedimento de edição dos genes de como é a técnica e o 

objetivo que é impedir a proliferação das células cancerígenas 

 

A matéria não apresenta uma fala direta do cientista ainda que faça menção ao 

instituto de pesquisa, e procura trazer a explicação do assunto principal, para uma melhor 

compreensão dos conceitos científicos pelo leitor. No entanto, em se tratando de um portal de 

notícias de grande abrangência ao público em geral, poderia ser utilizada linguagem mais 

acessível, no sentido de traduzir para uma linguagem menos especializada o discurso 
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científico por meio de esquemas, analogias ou mesmo aproximando os temas até o contexto 

do leitor, de maneira que seja possível sentir e entender a informação científica divulgada. 

Analisando a abordagem linguística da matéria, observamos que não há links ou 

vídeos para aprofundar e/ou ilustrar melhor o tema, apenas a foto de “capa” de uma Ilustração 

que mostra atividade da CRISPR alterando a sequência genética de molécula de DNA, porém, 

não é muito esclarecedora. 

Fica claro que no estudo em questão, o objetivo da utilização da técnica CRISPR é o 

tratamento do câncer, porém, poderia ser exemplificado para facilitar a compreensão que 

editar um gene é como cortá-lo no ponto certo, com intuito de desativar proteínas que 

“enganam” nosso organismo, permitindo que o câncer se multiplique atacando células 

saudáveis sem as defesas do organismo intervirem. 

Diante da importância do estudo, a matéria não deixou claro os riscos envolvidos, 

como, por exemplo, ao serem injetadas novamente nos pacientes visando o ataque ao tumor, 

essas células editadas correm o risco de atacar outras células saudáveis do corpo em grande 

quantidade? E uma vez que na própria matéria é informado que a técnica já foi utilizada para 

alterar o genoma de embriões humanos, criar cães extra musculosos, e etc. deveria ser 

levantado que a manipulação da vida é uma questão ética a ser discutida, será que a população 

tem consciência do que pode ser feito com isso? Dessa forma, a matéria pode ir além de 

simplesmente informar, para trazer detalhamentos e questionamentos de impactos, 

apresentando uma nova dimensão narrativa aos assuntos de ciência e tecnologia tratados em 

um veículo de JC na internet. 

Foi mencionado apenas que podem ocorrer reações adversas com a técnica e por isso 

os pacientes participantes da pesquisa precisarão ser monitorados durantes 6 meses. Dessa 

forma, o leitor sabe da novidade científica e fica apenas com a ideia de um possível 

tratamento mais eficaz para o câncer, sem se atentar as questões éticas, sociais e políticas 

acima mencionadas. 

Em CIENTISTAS DIZEM TER CRIADO CAMUNDONGOS A PARTIR DE 

ÓVULOS FEITOS EM LABORATÓRIO (Figura 39), publicada em 18 de Outubro de 2016, 

assinada pela agência de notícias BBC Brasil, trata-se da criação de óvulos feitos em 

laboratório utilizando a pele dos camundongos, realizado na Universidade Kyushu, noJapão, e 

descrita em artigo na revista científica Nature. 
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Figura 39: Página da matéria com foto mostra os óvulos artificiais de camundongos que foram criados a partir de 

células-tronco embrionárias. 

 

O subtítulo explica o intuito do estudo, que é ajudar quem tem problema de fertilidade, 

porém, deixa claro que ainda necessitam de anos de pesquisa para que o mesmo possa ser 

feito em seres humanos (figura 40). 

 

Figura 40: Subtítulo da matéria em destaque afirmando que a utilização em humanos demandará ainda alguns 

anos para ocorrer. 

 

Para o leitor, que há muito não está mais no ambiente escolar e que pouco se recorda 

das aulas de Biologia e ainda, para os que acompanham o que acontece no meio científico, a 

matéria explica o método com clareza explicando inclusive de maneira sucinta e fácil o que 

são células-tronco. Além disso, são esclarecidos pontos positivos e negativos, informando o 

que envolve esse tipo de experimento como, por exemplo, a possíveis falhas nos óvulos 
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artificiais que poderiam ser passadas para gerações futuras, ou ainda como afirma o próprio 

cientista (figura 41) que eticamente isso ainda precisa ser discutido. 

 

Figura 41: Fala do Professor Azim Surani, da Universidade de Cambridge, sobre importância de se discutir sobre 

o assunto antes mesmo de ser viável em humanos. 

 

 Como ferramenta da internet, está disponível para o leitor links (figura 42) que trazem 

notícias referentes a resultados de outros estudos já realizados e/ou em andamento sobre 

fertilidade. Esses outros estudos podem complementar o entendimento do assunto e trazer o 

que já é uma realidade e o que ainda está longe de acontecer. Diante disso, o leitor pode vir a 

não apenas se informar das novidades, mas também refletir até que ponto ele apoia e 

compreende esses avanços, o quanto isso no futuro pode vir a impactar diretamente a sua vida, 

e como permiti-lo pensar se adotaria esse método em caso de infertilidade. 

 

Figura 42: Links disponibilizados para redirecionar o leitor a matérias anteriormente publicadas com assuntos 

relacionados. 

 

As imagens não facilitam e/ou ajudam a entender a matéria, pois são apenas fotos 

ilustrativas como a dos óvulos na foto de “capa” (figura 39) ou dos camundongos nascidos 

resultantes do experimento (figura 43). 
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Figura 43: Foto mostra camundongos nascidos dos óvulos artificiais que conseguiram ainda se reproduzir. 

 

 Do ponto de vista da divulgação da ciência, o leitor fica informado e atualizado sobre 

os feitos científicos mais recentes e poderá vir a refletir em relação aos pontos polêmicos do 

estudo. Essa matéria é um exemplo de que é possível levar para leitor em geral alguns 

fundamentos básicos da ciência, os métodos utilizados, a abordagem prática da investigação 

científica em linguagem acessível e clara, destacando os potenciais e as limitações dos 

cientistas e as relações entre ciência e sociedade. 

Dessa maneira, reforça o que autores como Calvo (1997) e Bueno (1984) destacam 

sobre a função e o objetivo do jornalismo científico de modo a fazer com que a informação 

chegue até o cidadão de forma clara, mas que também não seja uma simples tradução da 

linguagem científica para a não científica, buscando levar a uma reflexão e análise. A 

divulgação científica representa para o cidadão uma importante aproximação com a ciência, 

garantindo a coesão social, dando aos leitores uma representação confortável de sua posição 

relativa à ciência. (ORLANDI, 2010)  

Esse discurso cumpre sua função fática importante: ainda 

que aproximativo, ele garante que a comunicação se faça, 

entre diferentes interlocutores, garantindo a coesão social, 

dando aos leitores uma representação confortável de sua 

posição relativa à ciência. 

 

 Em CORAÇÃO DE BEBÊ DE 4 MESES RECEBE CÉLULAS – TRONCO EM 

CIRURGIA INOVADORA (figura 42), publicada em 21 de dezembro de 2016 e assinada 

pela equipe do G1, traz como fonte a agência de notícias Associated Press. O assunto é um 
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estudo do Centro Médico da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos juntamente com 

pesquisadores da Universidade de Miami utilizando células-tronco. 

 

Figura 44: Foto mostra Josué, de 4 meses que tem um problema congênito no coração junto com seus pais após 

cirurgia. 

 A matéria é bem reduzida, a mais curta de todas as analisadas, e apesar de explicar 

como foi o procedimento não entrou em detalhes. As células-tronco, ponto principal da 

experiência, são apenas mencionadas, quem desconhece continua sem saber do que se trata. 

Poderia ser explicado numa linguagem simples, que tratam de células com a capacidade de se 

transformar (diferenciar) em qualquer célula especializada do corpo. Um infográfico (figura 

45) também ajudaria a facilitar o entendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Infográfico ilustrando que uma célula tronco pode se “transformar” em qualquer outro tipo de célula 

do corpo. Fonte: http://www.infoescola.com/citologia/celulas-tronco/ 

http://www.infoescola.com/citologia/celulas-tronco/
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 Mesmo trazendo a fonte oficial do estudo como o instituto de pesquisa, não há menção 

ao periódico em que o estudo, ou parte dele foi publicado, nem são disponibilizados dados 

dessa pesquisa, no entanto, apresenta a fala do cientista responsável, explicando porque estão 

realizando os testes em bebês (figura 45). 

 

Figura 46: Fala do cientista Sunjay Kaushal que lidera a pesquisa, apresentando um pouco sobre a técnica e 

explicando o motivo de realizar os testes em bebês. 

 

 Tratando no que diz respeito a ferramentas da internet, não são disponibilizados para o 

leitor os links, porém, levando em conta que a técnica noticiada na matéria é inovadora e não 

há matérias publicadas anteriormente sobre o assunto, entende-se que ao menos links com 

notícias sobre a utilização de células-tronco para outros fins poderiam ajudar a compreensão. 

Também há ausência de vídeos ou figuras que poderiam explicar melhor a técnica ou a 

doença a ser tratada, ajudando a ilustrar e assim facilitar a compreensão, a única fotografia é 

apenas da criança com seus pais. 

Portanto, o tamanho reduzido da matéria, aliada a falta de utilização das ferramentas 

que poderiam ser usadas em se tratando de um portal na internet não são suficientes para que 

o leitor compreenda os riscos, resultados ou do que se trata exatamente o estudo. 

Mediante a tudo que foi analisado, temos a informação levada até o público em geral 

do que vem acontecendo na comunidade científica como novidades, estudos e até mesmo 

resultados, de maneira ágil e gratuita (não sendo preciso ser assinante do portal para ler as 

matérias) e a poucos cliques de distância. Mesmo que em alguns momentos a informação seja 

um tanto superficial ou ainda nos traga linguagem ainda técnica para quem é totalmente leigo 

nos termos científicos da Biologia, as matérias analisadas do Portal G1 faz da ciência 

produzida algo presente na vida cotidiana, já que o resultado de tudo o que foi publicado seja 

ele já uma realidade ou ainda uma previsão para um futuro distante, pode trazer benefícios 

para a vida do cidadão comum.  
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A análise das matérias selecionadas permite identificar que o Portal G1 pode 

contribuir para a busca pelo conhecimento de seus leitores. Uma condição para tornar-se um 

cidadão mais crítico e participativo, algo que é de extrema importância para a sociedade, 

como destaca Oliveira: 

 [...] o acesso às informações sobre C&T é fundamental para o exercício pleno da 

cidadania e, portanto, para o estabelecimento de uma democracia participativa, na 

qual grande parte da população tenha condições de influir, com conhecimento, em 

decisões e ações políticas ligadas a C&T. Entendemos que a formação de uma 

cultura científica, notadamente em sociedades emergentes, como é o caso do Brasil, 

não é processo simples ou que se possa empreender em pouco tempo. No entanto, o 

acesso às informações sobre C&T como um dos mecanismos que pode contribuir de 

maneira efetiva para a formação de uma cultura científica deve ser facilitado ao 

grande público carente delas (OLIVEIRA, 2002, p.13) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao considerarmos que para a produção dos conhecimentos científicas envolvem 

algum grau de complexidade, o desafio para divulgar a ciência está em adotar recursos a fim 

de facilitar o entendimento do público, e encontrar maneiras para que a comunicação desperte 

atenção e curiosidade tornando-se precisa e interessante. 

Após toda a análise foi possível perceber que o veículo nos traz informação do que 

vem sendo feito no meio científico visando tratamentos e possíveis curas para diversos males 

e a melhora na nossa qualidade de vida, utilizando tudo que a genética pode nos oferecer até 

então, porém, é notório que as matérias foram escritas para quem já possui certo 

conhecimento prévio acerca dos temas abordados, tendo em vista que boa parte delas é 

apresentada de maneira superficial, nem sempre as imagens ou ilustrações, quando existem, 

ajudam elucidar o leitor, deixando uma lacuna sobre o assunto abordado. 

Ainda que o portal G1, na editoria ciência e saúde, seja um tipo de produção 

jornalística, percebemos que as matérias analisadas divulgam os conhecimentos e informações 

para os leitores, em geral, considerados leigos, deixando de lado esclarecimentos mais 

profundos sobre os temas tratados. No entanto, destacamos que as matérias analisadas fazem 

um serviço de divulgar os resultados de pesquisa para a sociedade de forma simples e até 

certo ponto compreensível para o leitor. Essa função do JC, como destacam Calvo (1997), 

Bueno (1984), Oliveira (2002) é uma forma de a sociedade — que financia, indiretamente, 

por meio dos impostos, as pesquisas científicas —, ter condição de refletir e opinar sobre 

temas cada vez mais inseridos em seu cotidiano.  

O trabalho de divulgação científica realizado pelo Portal G1, ainda que mereça um 

estudo mais profundo sobre o tipo realizado de DC, mostra um possível canal de capacitação 

do leitor para que possa entender e participar dos assuntos nacionais sobre Ciência e 

Tecnologia.  

Com base nas matérias analisadas dedicadas a temas contemporâneos na área da 

Biologia, na linguagem empregada, nos recursos linguísticos e de aproximação do conteúdo, e 

tendo em vista as fragilidades do sistema formal de Educação em Ciências, consideramos o 

potencial do Portal G1 para atingir os objetivos do jornalismo científico como um veículo 

para despertar o interesse pela ciência e seus processos independentemente do nível de 
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conhecimento do público. Nosso estudo acerca do Portal G1 mostra um caminho possível 

para o entendimento da transposição do discurso científico — bem como de suas implicações 

e consequências sociais — tornando-o acessível ao público leitor, evidenciando o papel da 

divulgação científica na construção de um cidadão participativo e crítico. 
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